
 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

         

Kraków, 7 lutego 2019 r. 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

Zamawiający:  11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy  

ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz  

nr tel. 261-411-361, nr fax 261-411-313 

11wog.szpub@ron.mil.pl 

 

Odwołujący:  Konsorcjum 

WhyNotTravel Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa 

z siedzibą w Kielnarowej 

Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn  

oraz 

Why Not Fly Sp. z o.o.  

z siedzibą w Kielnarowej 

Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn  

tel. 12 655 16 14 

fax 17 778 83 90 

email: zamowienia.publiczne@whynottravel.pl 

reprezentowany przez: 

Karola Pieróga – radcę prawnego 

email: biuro@karolpierog.pl 

tel.: 691 774 559 

adres do korespondencji: 

ul. Lubelska 14/10, 30-003 Kraków 

 

ODWOŁANIE 

 

1) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na.: „rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów podróżnych”, Nr sprawy: 

47/ZP/U/FIN/2018 („Postępowanie”) 

 

2) Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 

2018/S 216-494030. 

 

3) Działając w imieniu Odwołującego, na podstawie pełnomocnictwa załączonego do niniejszego odwołania, 

zgodnie z art. 180 ust. 1 w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
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publicznych („pzp”), wnoszę odwołanie od następujących, niezgodnych z przepisami prawa czynności 

Zamawiającego:  

i. Zaniechania odrzucenia oferty Top Podróże sp. z o.o. („Top Podróże”); 

ii. Zaniechania wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy Top Podróże; 

iii. Wyboru oferty najkorzystniejszej; 

iv. Ewentualnie: zaniechanie wezwania Wykonawcy Top Podróże do wyjaśnienia treści oferty. 

4) Jednocześnie zarzucam Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa: 

i. 89 ust. 1 pkt 2 pzp poprzez zaniechanie odrzucenia Wykonawcy Top Podróże, mimo iż treść 

jego oferty nie odpowiada treści SIWZ (ewentualnie: naruszenie art. 87 ust. 1 pzp poprzez 

zaniechanie wezwania Wykonawcy Top Podróże do wyjaśnienia treści oferty.);; 

ii. art. 90 ust. 1 pzp poprzez zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny 

Wykonawcy Top Podróże  

iii. naruszenie art.  89 ust. 1 pkt 8 pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy Top 

Podróże pomimo, iż Wykonawca Top Podróże nie uzupełnił pełnomocnictwa; 

5) oraz wszystkich innych przepisów prawa, których naruszenie wynika z treści niniejszego odwołania. 

6) W związku z powyższymi zarzutami wnoszę o uwzględnienie odwołania oraz o nakazanie Zamawiającemu 

podjęcia następujących czynności: 

i. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

ii. przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert bez uwzględniania oferty Wykonawcy Top 

Podróże; 

iii. Odrzucenia oferty Wykonawcy Top Podróże; 

 

UZASADNIENIE 

Przesłanki formalne: 

7) Odwołujący złożył ważną ofertę w Postępowaniu, która powinna zostać uznana za najkorzystniejszą, co wynika 

z prostych obliczeń matematycznych, a oferta Odwołującego jest jedyną ważną ofertą w Postępowaniu. 

Tymczasem, na skutek podjętych lub zaniechany przez Zamawiającego niezgodnie z prawem czynności 

wskazanych pod NB 3) niniejszego Odwołania, Odwołujący może nie uzyskać przedmiotowego zamówienia.   

8) W wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych przepisów ustawy Pzp Odwołujący może ponieść 

szkodę, poprzez nieuzyskanie zamówienia, które zgodnie z przepisami powinno zostać udzielone właśnie 

Odwołującemu. W ten sposób Odwołujący nie uzyska korzyści płynących z realizacji zamówienia. Powyższe 

dowodzi, iż złożenie niniejszego Odwołania czyni zadość wymaganiom postawionym w art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, gdyż Odwołujący ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

9) Kopia Odwołania została przekazana Zamawiającemu w terminie, a wpis od odwołania został uiszczony. 

10) Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił 28 stycznia 2019 r., czyli termin na wniesienie odwołania przypada na 

7 lutego 2019 r. 

Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp oraz zarzut ewentualny 87 ust. 1 pzp 

11) Oferta Wykonawcy Top Podróże jest niezgodna z treścią SIWZ, gdyż zgodnie z Częścią XIV 3. SIWZ „koszt usługi 

sprzedaży jednego biletu” ujęty jest w opłacie transakcyjnej. Ergo zakazane jest jakiekolwiek dokonywanie przez 

Wykonawcę modyfikacji ceny biletu, w celu pokrycia kosztów ich wystawienia. Takie działanie jest również 
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zabronione na podstawie rezolucji IATA (Rezolucja 824 pkt 3.4.)  – celem Zamawiającego jest otrzymywanie 

biletów zgodnie z IATA (por. XIV. 4. SIW oraz, V. 1. 2) a) SIWZ).  

12) Tymczasem Wykonawca Top Podróże finansuje realizację zamówień powiększając cenę biletu o wartość opłat 

dodatkowych. Takie działanie Wykonawcy Top Podróże wynika z uchwały zarządu Top Podróże Sp. z o.o. z dnia 

01 marca 2018 r. w sprawie opłat finansowych w cenie biletu – UZOPF 01/03/2018. 

13) Zamawiający otrzymał informacje o tego typu działaniach Wykonawcy Top Podróże pismem z 28 grudnia 2018 

r., a mimo to nie podjął żadnych działań w tym zakresie, tj. zaniechał wyjaśnienia sytuacji lub odrzucenia oferty 

Wykonawcy Top Podróże. 

Naruszenie art. 90 ust. 1 pzp 

14) Aktualne brzmienie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp określa, iż ceną rażąco niską jest cena „budzącą wątpliwości co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów”. 

15) Definicja ta pokrywa się i jednocześnie uzupełnia z tezą pochodzącą z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, 

która to teza została przyjęta przez doktrynę i orzecznictwo jako rozsądny wyznacznik rażąco niskiej ceny. Za 

cenę rażąco niską uznaje się cenę „niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych 

zamówień, a zatem cenę odbiegającą od cen przyjętych, wskazującą na fakt wykonania zamówienia poniżej 

kosztów wytworzenia przedmiotu zamówienia" (wyrok KIO z dnia 12 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO 1605/10). 

16) „Opierając się na wykładni językowej, należałoby przyjąć, że użyty zwrot [rażąco niska cena] oznacza ofertę z 

ceną niewiarygodnie niską, znacząco odbiegającą od cen rynkowych. Taka cena może wskazywać na fakt 

realizacji zamówienia poniżej kosztów ponoszonych przez wykonawcę.” (tak: Włodzimierz Dzierżanowski, 

Komentarz do art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Stan prawny: 2017.10.01, LEX).  

17) Tymczasem, Wykonawca Top Podróże zaoferował wykonanie zamówienia za cenę biletu lotniczego 

pomniejszoną o 3,65% i powiększoną o 0,01 zł. Oznacza to, iż Top Podróże zaoferowało sprzedaż biletów 

lotniczych poniżej ich wartości nominalnej, w przypadku gdy cena biletu lotniczego przekracza kwotę około 

0,50 zł, czyli w każdym przypadku. Innymi słowy, Wykonawca Top Podróże oferuje wykonanie zamówienia, za 

cenę poniżej kosztów nabycia przedmiotu dostawy lub wykonania usługi (zależnie od dokonanej kwalifikacji). 

18) W ocenie Odwołującego powyższe wskazuje na konieczność wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty Wykonawcy 

Top Podróże. Zdaniem Odwołującego taka konieczność powstaje zawsze: a) gdy Zamawiający uzyskuje produkt 

posiadający wartość nominalną za cenę poniżej oznaczonej na produkcie wartości emisyjnej; b) Gdy istnieje 

znaczące prawdopodobieństwo, iż produkt jest oferowany przez Wykonawcę poniżej kosztów ceny jego nabycia 

lub wytworzenia, a także poniżej kosztów wykonania danej usługi.  

19) Oczywiście, na rynku sprzedaży biletów lotniczych istnieją podmioty (w tym Odwołujący), które w istocie 

nabywają bilety lotnicze poniżej, ich wartości nominalnej ale jest to sytuacja wyjątkowa, a nie standardowa. Nie 

wszyscy agenci IATA mają odpowiednie umowy z liniami lotniczymi i innymi podmiotami, które gwarantują zysk 

ze sprzedaży biletu przekraczający 3,65% jego wartości nominalnej. Wielu agentów nie posiada takich umów lub 

posiada umowy wyłącznie z 1 linią lotniczą albo nawet umowy szczególne gwarantujące prowizje wyłącznie od 

lotów grupowych itp.  

20) Zamawiający nie może przyjąć, iż dany Wykonawca posiada odpowiednie umowy gwarantujące realizację 

zamówienia. Nawet jeżeli Wykonawca był w stanie w przeszłości realizować podobne zamówienia nie oznacza 

to, iż utrzymał swoją pozycję na rynku. Dopiero przedłożenie aktualnych umów lub oświadczeń gwarantuje 
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prawidłową realizację zamówienia przez danego wykonawcę. Wskazanie przeszłych postępowań może, co 

najwyżej służyć jako wskazówka interpretacyjna dla Zamawiającego, iż przedłożone umowy w przeszłości 

pozwalały na realizację zamówień, więc jeżeli dany wykonawca dysponuje nimi do dzisiaj to wciąż powinien być 

w stanie zrealizować podobne zamówienia. 

21) Zdaniem Odwołującego, Wykonawca Top Podróże nie posiada odpowiednich umów z liniami lotniczymi i innymi 

podmiotami, na co wskazuje m.in. fakt, iż musi doliczać średnio 3,5% na każdej umowie (Takie działanie 

Wykonawcy Top Podróże wynika z uchwały zarządu Top Podróże Sp. z o.o. z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie 

opłat finansowych w cenie biletu – UZOPF 01/03/2018.). Niemniej to nie po stronie Odwołującego leży 

konieczność weryfikacji tego faktu. To Zamawiający powinien był upewnić się, czy oferowany Zamawiającemu 

poniżej ceny nominalnej produkt/usługa, jest nabywana po jeszcze niższej cenie przez Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

22) Należy przy tym zwrócić uwagę, iż sytuacje wyszczególnione w art. 90 ust. 1a ustawy Pzp stanowią wyłącznie 

rozwinięcie brzmienia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w świetle którego „zamawiający może powziąć wątpliwości co 

do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę, także w sytuacji, gdy cena oferty jest 

niższa np. o 20% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, w 

okolicznościach związanych z konkretnym zamówieniem. Zamawiający może wezwać wykonawcę również w 

każdej innej sytuacji, w której wysokość ceny lub kosztu oferty, a nawet jedynie ich istotne części składowe budzą 

jego wątpliwości, mimo iż cena całkowita lub koszt nie jest niższa niż szczególny ustawowy limit. W zakresie 

istotnych części zamówienia ważne jest, aby te części miały znaczenie dla całości wyceny przedmiotu zamówienia 

(przy wynagrodzeniu ryczałtowym) albo jeśli są to istotne części zamówienia, które stanowią przedmiot 

odrębnego wynagrodzenia (np. przy wynagrodzeniu kosztorysowym).” (tak: Urząd zamówień publicznych w 

opinii pt. Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji).  

23) Odwołujący podziela stanowisko Urzędu Zamówień, przy czym uważa, iż jeżeli pojawiają się istotne wątpliwości, 

co do prawidłowej wyceny oferty przez Wykonawcę to Zamawiający ma nie tyle prawo, a obowiązek wystosować 

wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W niniejszym Postępowaniu te wątpliwości u Zamawiającego 

powinny wzbudzić: 

i. Sprzedaż usług/biletów poniżej ich wartości nominalnej; 

ii. Wyjątkowo wysoka wartość opustu Wykonawcy Top Podróże; 

iii. Dowody załączone do pisma pełnomocnika Odwołującego z 28 grudnia 2018 r.  

24) Reasumując, sprzedaż biletów lotniczych w cenie poniżej wartości na nich wyrażonej nie jest sytuacją 

standardową i nie każdy Wykonawca jest w stanie realizować zamówienie w taki sposób. Natomiast w 

przypadku, gdy Zamawiający ma zamiar wybrać ofertę Wykonawcy oferującego sprzedaż produktów lub usług 

poniżej ceny nominalnej Zamawiający powinien upewnić się, iż Wykonawca posiada odpowiednie możliwości, 

aby takiej sprzedaży poniżej wartości oznaczonej dokonać z zyskiem.  

25) Jednocześnie, Odwołujący nie ma zamiaru składać odwołania na zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco 

niskiej ceny Odwołującego ale oczywistym jest, iż w przypadku uwzględnienia niniejszego Odwołania również 

Odwołujący zostanie wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – takie wezwanie jest kierowane do 

Odwołującego właściwie w każdym Postępowaniu, w którym składa ofertę poniżej ceny nominalnej biletu oraz 

w większości Postępowań, w których składa ofertę za cenę nominalną powiększoną o 0,01 zł.  
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26) Jednocześnie informuję, iż Odwołujący ocenia, iż Wykonawca Top Podróże nie posiada umów z liniami 

lotniczymi, które pozwalałyby mu na oferowanie jakiegokolwiek upustu. Top Podróże dysponuje jedynie ważną 

umową z systemem GDS, która gwarantuje mu 1-2 euro dodatkowego przychodu na każdym segmencie oraz 

ewentualnie drobne umowy o przewozy grupowe itp. lub z niszowymi liniami lotniczymi.  

Naruszenie art.  89 ust. 1 pkt 8 pzp 

27) 2 stycznia 2019 r. Wykonawca Top Podróże został wezwany do uzupełnienia pełnomocnictwa. Odwołując w 

przekazanej dokumentacji Postępowania nie odnalazł dowodu aby pełnomocnictwo zostało uzupełnione w 

wymaganej formie i zakresie. 

Podsumowując: 

28) Wykonawca Top Podróże finansuje realizację zamówień za cenę 0,01 zł, przynajmniej okresowo i w pewnym 

zakresie, powiększając cenę biletu o wartość opłat dodatkowych, a takie działanie jest niezgodne z zapisami SIWZ 

oraz oznacza, iż cena oferty Wykonawcy Top Podróże jest obarczona wadą rażąco niskiej ceny. Wobec tego oferta 

Wykonawcy Top Podróże powinna zostać odrzucona. 
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